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INBJUDAN 
BARNREUMATOLOGIDAGARNA 
 

 

Barnkliniken i Örnsköldsvik bjuder in till två kursdagar på temat 
barnreumatologi genom ett samarbete med specialister i barnreumatologi 
och barnortopedi samt AbbVie. 
 
Plats: Klubblokalen, Friska Viljor, Paradiskullen, Örnsköldsvik 
Datum: 16−17 mars 2017 

När barn söker läkare på grund av smärtor i rörelseapparaten är det inte 
alltid lätt att ställa diagnos. Ibland relateras smärtan till ett trauma, ibland 
är smärtan migrerande och diffus. Ibland är det enda symtomet att barnet 
inte vill gå. Hur vet man att det är en inflammatorisk systemsjukdom? När 
ska man utreda vidare med blodprov, och vilka prover ska man ta?            
När bör man röntga? Kan en normal sänka utesluta reumatologisk 
sjukdom? 
 
Vi har bjudit in duktiga specialister inom barnreumatologi, pediatrik, 
barnortopedi och allmänmedicin för att skräddarsy en kurs för dig som 
handlägger barn med smärta och inflammation i rörelseapparaten. 
Inriktningen är bred och basal och strävar efter ett helhetsperspektiv. Vi 
kommer jobba med patientfall i smågrupper, så det krävs att du som 
deltagare är aktiv för att kursen ska bli så bra som möjligt.  



 

    

Vi förutsätter att du har goda förkunskaper och välkomnar ST-läkare och 
specialister inom pediatrik och allmänmedicin i första hand. Ett 
sammanfattande kursmaterial mailas ut före kursstart. 
 
Kursen avser att täcka in huvudmålen för barnreumatologi för ST-läkare i 
pediatrik och är Lipuscertifierad. Detaljerat program för utbildningen är 
bilagt.  
 
Ingen kursavgift tas ut. AbbVie står för kurslokal, föredragshållare, 
studiematerial och måltider inklusive middag den 16 mars. Resa och logi 
bokas och bekostas av deltagaren själv enligt 2015 års avtal mellan LIF och 
SKL.  
 
Barnkliniken i Örnsköldsvik har reserverat ett antal rum för 
”Barnreumatologidagarna” på Elite Plaza Hotel, Örnsköldsvik,  
telefon: 0660-23 51 00. 
 
Det finns plats för max 32 deltagare. Sista anmälningsdag är den 15 januari 
2017 och antagningsbesked meddelas efter sista ansökningsdag. 

Mejla din anmälan och tillhörande information enl. svarskortet                                   
till Birgul Bilge på birgul.bilge@abbvie.com 
 
Vid frågor kring arrangemanget är du välkommen att kontakta:  
 
Lena Mjörndal, spec. allmänmedicin & ST-läkare barnkliniken, Örnsköldsvik,   
telefon: 070-948 64 86. 

 
Hanna Thomander, kurssamordnare och District Manager AbbVie,  
telefon: 072-073 86 62. 
 
Kopia har skickats till Läkemedelskommittén samt till relevanta läkare på 
kliniken. 
 
Bilagor: 
Svarskort 
Program 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lipus har granskat och godkänt denna kurs.  
Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se 

Lipus-nr: 20160183  

http://www.lipus.se/


 

    

 

SVARSKORT 
BARNREUMATOLOGIDAGARNA 

Plats: Klubblokalen, Friska Viljor, Paradiskullen, Örnsköldsvik 
Datum: 16−17 mars 2017  

  Jag anmäler mig till utbildningen 

□ Jag anmäler mig till middagen 16 mars 
 

Namn:   

Telefon(dagtid)/mobil:  

E-post:  

Arbetsplats:  

Specialitet:  

Antal år som ST:  
Vad är din erfarenhet 
av barnreumatologi:  

  
Särskilda förväntningar 
på kursen:  
Ev. 
matallergi/specialkost:  

Deltagares underskrift:  

 
Mejla din anmälan och ovanstående uppgifter snarast till               
Birgul Bilge på birgul.bilge@abbvie.com 
 
Senast den 15 januari 2017 behöver vi ditt svar. Antagningsbesked 
meddelas efter sista ansökningsdag. 
 
 

 

 



 

    

PROGRAM 
BARNREUMATOLOGIDAGARNA 

PLATS: KLUBBLOKALEN, FRISKA VILJOR, PARADISKULLEN, 
ÖRNSKÖLDSVIK 

DATUM: 16−17 MARS 2017

16 mars 
10.15−10.30 Registrering, kaffe och smörgås.  
 
10.30–11.00 Välkomna!  

Kursupplägg, presentation av kursdeltagare och kursens föreläsare 
 Lillemor Berntsson, barnläkare och barnreumatolog, Uppsala  

Stefan Hagelberg, barnläkare och barnreumatolog, Stockholm 
Johan Schöier, barnläkare och barnreumatolog, Västerås 
Lena Mjörndal, specialist allmänmedicin, ST-läkare barnkliniken, Ö-vik  
Christina Ziegel, barnläkare, specialintresse barnreumatologi Ö-vik 
Erik Hedström, barnläkare och barnortoped, Umeå 

 
11.00–11.15 Bildspelsquiz 

Lena Mjörndal, specialist allmänmedicin, ST-läkare barnkliniken Ö-vik 
Christina Ziegel, barnläkare, specialintresse barnreumatologi, Ö-vik 

 
11.15–12.15 Barnreumatologi – en översikt 
 Lillemor Berntsson, barnläkare och barnreumatolog, Uppsala  

Johan Schöier, barnläkare och barnreumatolog, Västerås 
 
12.15–13.00 Lunch  

 
13.00–14.00 Barnreumatologi – en översikt, forts. 
 
14.00-14.45  Fall 1 

Johan Schöier, barnläkare och barnreumatolog, Västerås 
 
14.45–15.15 Kaffe med smörgås 
 
15.15–16.00 Fall 2 
 Lillemor Berntsson, barnläkare och barnreumatolog, Uppsala 
 
16.00–16.45 Fall 3  
 Stefan Hagelberg, barnläkare och barnreumatolog, Stockholm 
 
    Program forts. nästa sida. 



 

    

 
16.45–17.15 Bildspelsquiz  

Lena Mjörndal, Christina Ziegel, barnkliniken, Ö-vik 
 
18.30 Kursmiddag för den som önskar på Restaurang Linnea och Peter. 

Föranmälan görs i anmälan till kursen. 
 
 
17 mars 
08.30–09.30 Livshotande barnreumatologiska sjukdomstillstånd 

Stefan Hagelberg, barnläkare och barnreumatolog, Stockholm  
 
09.30–10.00 Kaffe och smörgås 
 
10.00–11.15 De vanligaste smärttillstånden hos barnortopeden 
  – Vad är allvarligt och vad växer bort?   
 Erik Hedström, barnortoped, Umeå 
 
11.15–12.00 Falldiskussion 4 

Lillemor Berntson, barnläkare och barnreumatolog, Uppsala 
 

12.00–12.45 LUNCH  
 
12.45−13.30 Falldiskussion 5 

Christina Ziegel, barnläkare med intresse för barnreumatologi, Ö-vik  

 
13.30–14.30 Smärtbehandling vid barnreumatisk sjukdom  

– överblick av behandlingsprinciper, teamomhändertagande samt 
komplicerande smärtsyndrom. 
Johan Schöier, barnläkare och barnreumatolog, Västerås 

 
14.30–15.00 Biologiska läkemedel – en överblick 
 Vad är viktigt att känna till kring patienter som behandlas med biologiska 

läkemedel? 
 Stefan Hagelberg, barnläkare och barnreumatolog, Stockholm 

 
15.00–15.30 Kaffe och smörgås  
 Produktinformation Humira, pJIA 
  Hanna Thomander, District Manager, AbbVie 
 
15.30–16.00 Kursutvärdering, kunskapskontroll, kursintyg 

Tack för denna gång! 
 
Barnkliniken i Örnsköldsvik och AbbVie AB  
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